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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 1 de juny  
de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 
 

 Governació 
Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 

davant establiments de pública concurrència.  
Recursos Humans 

 Concessió d’una excedència voluntària per interès particular a una treballadora municipal. 
 Contractació d’una auxiliar administrativa amb adscripció al servei de Recursos Humans. 
 Traslladar un conserge especialista al Gabinet de l’Alcaldia. 
 Traslladar un conserge especialista al servei d’Ensenyament 
 Traslladar un conserge especialista al Servei d’Ocupació i Formació. 
 Urbanisme 
 Ratificar en tots els seus punts l’acord de la JGL del 02/02/2015, sobre l’adquisició del Centre 
artístic del Penedès del solar del passatge Alcover, 6. 
 Aprovar l’expedient de contractació  i plec de clàusules administratives de les obres de 
remodelació de l’Escola d’art Arsenal FASE II-planta primera edifici Trinitaris. 
 Adjudicar a l’empresa POROSONIC SYSTEMS SL, el contracte administratiu menor de les obres 
d’insonorització de la sala In Company de l’edifici Enològica. 
 Aprovar l’acta de preus contradictoris i documents tècnics complementaris de les obres Fase 3  
Escossells c. S. Espriu i la certificació 1 a favor de l’empresa 9COVISEN CONSTRUCCIONS SL. 
 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de remodelació del c. P. Mas i Perera. 
 Medi Ambient 
 Adjudicació dels treballs de reparació de diferents camins municipals. 
 Promoció Econòmica 
 Ampliar l’import de la contractació a l’empresa INPRENEUR SL, per al desenvolupament del 
programa INNOVA PIME. 
 Ocupació i Formació 
 Ampliació de l’encàrrec del mòdul de pràctiques professional no laboral d’operacions bàsiques de 
restaurant i bar 
 Ampliació de l’encàrrec del mòdul de pràctiques professional no laborals de cuina. 
 Ampliació de l’encàrrec efectuat a l’empresa TOT FORMACIÓ per tal de portat a terme mes 
mòduls de pràctiques professional no laboral d’activitats auxiliars de magatzem. 
 Ampliació de l’encàrrec efectuat  a PROACTIVA SERVEIS AQUATICS SL. del mòdul de pràctiques 
professional no laboral de socorrisme en instal�lacions aquàtiques. 
 Acceptar un ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de promoure l’ocupació 
a la indústria local a Vilafranca. 
 

Ratificar  Decrets d’Alcaldia. 
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